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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 hingga 2018. Dalam pemilihan 

sampel penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang diambil berdasarkan kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria-kriteria yang digunakan 

dalam penentuan sampel penelitian : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan 

publikasi laporan keuangan untuk periode 2014 hingga 2018 kecuali institusi 

atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. 

Perusahaan tersebut tidak termasuk dalam sampel penelitian karena tidak 

memiliki data yang dibutuhkan seperti harga pokok penjualan dan 

persediaan barang dagang. 

2. Data yang dibutuhkan harus menerbitkan laporan auditor independen atas 

laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2012 sampai dengan 2018. 

Perusahaan harus memiliki data di tahun 2012 dan 2013 karena sampel 

perusahaan di tahun 2014 memerlukan data penjualan di tahun sebelumnya 

dan dua tahun sebelumnya. 

3. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah. 
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4. Perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan variabel untuk 

penelitian seperti arus kas operasi, harga pokok penjualan, persediaan 

barang dagang, penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 

independen. 

5. Perusahaan yang terindikasi mengalami kebangkrutan atau financial distress 

companies. Penentuan kriteria sampel pada penelitian ini menggunakan 

model prediksi kebangkrutan yaitu Altman Z-Score. Berikut adalah formula 

Altman yang digunakan dalam penelitian : 

Z’ = 0.717Z + 0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5 

Keterangan: 

Z1 = working capital / total assets 

Z2 = retained earnings / total assets 

Z3 = earnings before interest and taxes / total assets 

Z4 = book value of equity / book value of debt 

Z5 = sales / total assets 

 

Berdasarkan analisis ini apabila nilai Z dari perusahaan yang 

diteliti lebih kecil dari 1,23 terindikasi mengalami kebangkrutan, bila 

nilai Z berada diantara 1,23 sampai dengan 2,99 dikatakan memiliki 

kemungkinan risiko kebangkrutan, dan bila di atas 2,99 perusahaan 

tersebut aman dari kebangkrutan (Hanafi, 2010) dalam (Brimantyo, 

2013). Dalam pengambilan sampel penelitian, perusahaan yang tidak 

terindikasi mengalami kebangkrutan akan dihilangkan dengan cara 

mengeluarkan sampel perusahaan dengan nilai Z diatas 1,23.  
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Kriteria Pengambilan Sampel 

Tabel 1.1 

Kriteria 

Pengambilan Sample 

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah 

Jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 

2014-2018 

480 498 512 550 606 2646  

Perusahaan asuransi, 

bank, dan investasi 

(86) (90) (92) (96) (100) (464) 

Perusahaan yang tidak 

menerbitkan laporan 

keuangan perusahaan 

dari 2012-2018 

(58) (72) (84) (118) (172) (504) 

Perusahaan yang 

laporan keuangannya 

tidak disajikan dalam 

rupiah 

(67) (71) (70) (70) (68) (346) 

Perusahaan yang 

datanya tidak tersedia 

untuk variabel penelitian 

(37) (38) (39) (33) (37) (184) 

Perusahaan yang tidak 

terindikasi mengalami 

kebangkrutan 

(116) (98) (92) (100) (100) (506) 

Total Sampel 116  129  135  133  129  642  

Sumber: IDX, IDX fact Book, tahun 2012-2018 
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3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh peneliti dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Data yang 

dibutuhkan untuk penelitian adalah laporan tahunan (annual report) yang telah 

diaudit dan laporan keuangan periode 2014-2018. Untuk memperoleh data 

observasi, sumber data yang digunakan adalah sumber yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1.  Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah opini 

audit going concern. Opini going concern merupakan opini audit dengan 

paragraf penjelas mengenai pertimbangan auditor bahwa perusahaan 

dianggap tidak mampu dalam kelangsungan hidupnya pada masa yang 

akan datang. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan auditor 

independen yang diterima oleh perusahaan yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2014-2018, dapat diketahui jenis opini audit yang diterima setiap 

perusahaan. Jenis opini tersebut digolongkan menjadi dua jenis opini 

audit, yaitu opini audit non going concern (NGCON) dan opini audit 

going concern (GCON) (Erina, 2017). 

Menurut Rahayu dan Pratiwi (2011), variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala nominal menggunakan variabel dummy yaitu untuk 

perusahaan yang mendapatkan opini going concern (GCON) akan diberi 

http://www.idx.co.id/
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kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak mendapatkan opini going 

concern (NGCON) akan diberi kode 0. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Manajemen laba riil 

Konsep pengukuran manajemen laba riil menggunakan 3 

proksi yaitu abnormal cash flow operations, abnormal 

production costs, dan abnormal discretionary expenses 

(Roychowdhury, 2006). 

Abnormal CFO adalah nilai yang didapat dari hasil selisih 

antara CFO aktual dan CFO normal. Sedangkan CFO normal 

didapatkan dari hasil koefisien regresi.  Abnormal CFO juga 

bisa dihasilkan dari nilai residual yang didapat dari persamaan 

regresi. Semakin negatif, maka semakin besar pula nilai 

abnormal CFO maka untuk mendukung pengembangan 

hipotesis dan menyelaraskan arahnya dengan abnormal PROD, 

nilai abnormal CFO akan dikalikan dengan -1. Konsisten 

dengan penelitian sebelumnya (Roychowhury, 2006), tingkat 

abnormal CFO diukur menggunakan model regresi berikut: 

𝐶𝐹𝑂𝑡

𝐴𝑡−1
= 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽

1
(

𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽

2
(

∆𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝜀𝑡, 

   Keterangan 

𝐶𝐹𝑂𝑡  = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t  
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𝐴𝑡−1   = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1  

𝑆𝑡   = Penjualan perusahaan pada akhir tahun t  

∆𝑆𝑡  = Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t 

dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun t-1  

𝛼, 𝛽,  = Koefisien regresi 

𝜀𝑡   = error 

 

Abnormal PROD adalah nilai yang didapat dari hasil 

selisih antara PROD aktual dan PROD normal. Sedangkan 

PROD normal didapatkan dari hasil koefisien regresi.  Abnormal 

PROD juga bisa dihasilkan dari nilai residual yang didapat dari 

persamaan regresi. Semakin positif, maka semakin besar pula 

nilai abnormal PROD. Untuk abnormal PROD, mengikuti 

Roychowdhury (2006), diperkirakan tingkat biaya produksi 

normal diukur dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑡

𝐴𝑡−1
= 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽

1
(

𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽

2
(

∆𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽

3
(

∆𝑆𝑡−1

𝐴𝑡−1
) + 𝜀𝑡, 

Keterangan 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑡  = Harga pokok penjualan ditambah perubahan 

persediaan.  

𝐴𝑡−1   = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1  

𝑆𝑡   = Penjualan perusahaan pada akhir tahun t  
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∆𝑆𝑡  = Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t 

dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun t-1  

∆𝑆𝑡−1  = Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t-1 

dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun t-2  

𝛼, 𝛽,  = Koefisien regresi 

𝜀𝑡   = error  

 

Abnormal DISC adalah nilai yang didapat dari hasil 

selisih antara DISC aktual dan DISC normal. Sedangkan DISC 

normal didapatkan dari hasil koefisien regresi.  Abnormal DISC 

juga bisa dihasilkan dari nilai residual yang didapat dari 

persamaan regresi. Semakin negatif, maka semakin besar pula 

nilai abnormal DISC maka untuk mendukung pengembangan 

hipotesis dan menyelaraskan arahnya dengan abnormal PROD, 

nilai abnormal DISC akan dikalikan dengan -1. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Roychowdhury (2006), diperkirakan 

tingkat abnormal DISC menggunakan persamaan berikut: 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡

𝐴𝑡−1
= 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽 (

∆𝑆𝑡−1

𝐴𝑡−1
) + 𝜀𝑡, 

Keterangan 

𝐷𝐼𝑆𝐶𝑡   = Biaya penelitian dan pengembangan ditambah 

biaya iklan ditambah biaya penjualan, administrasi, dan umum.  

𝐴𝑡−1   = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1  
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∆𝑆𝑡  = Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t 

dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun t-1  

∆𝑆𝑡−1  = Perubahan penjualan perusahaan pada tahun t-1 

dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun t-2  

𝛼, 𝛽,  = Koefisien regresi 

𝜀𝑡   = error 

 

3.3.2.2. Reputasi Auditor  

Reputasi auditor adalah auditor yang memiliki nama baik 

dan dapat menunjukkan prestasi serta menjaga kepercayaan 

publik yang telah disandang oleh seorang auditor atas nama besar 

yang dimiliki auditor tersebut (Ginting, 2014). Hidayanti (2014) 

mengatakan untuk penilaian reputasi auditor menggunakan 

proksi KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan variabel dummy, penilaian KAP 

yang mengaudit laporan keuangan didasarkan pada reputasi 

auditor tersebut. Apabila KAP termasuk KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big Four atau tergolong baik akan diberi kode 1, 

sedangkan apabila KAP tidak berafiliasi dengan KAP Big Four 

atau tergolong kurang akan diberi kode 0. Pada tahun 2014-2018, 

ada beberapa KAP lokal yang telah berafiliasi dengan KAP Big 

Four 2014-2018, diantaranya adalah : 
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1. Ernst and Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, 

Suherman & Surja, 

2. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan Rekan, 

3. Price Waterhouse Coopers (PWC) berafiliasi dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana & Rekan, 

4. Kinsfield, Peat, Maarwick, Goerdeller (KPMG) berafiliasi 

dengan KAP Siddharta & Widjaja. 

 

3.3.2.3. Independensi Dewan Komisaris 

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan asosiasi atau induk dan tidak berkaitan dengan 

jasa konsultasi manajemen (Erina, 2017). Keberadaan dewan 

komisaris independen merupakan ciri dari good corporate 

governance. Dewan komisaris independen memiliki peran untuk 

menjamin transparansi di setiap transaksi, keterbukaan dalam hal 

pelaporan keuangan perusahaan dan mengawasi perusahaan 

dalam mematuhi peraturan yang ada. Menurut Amirudin (2004) 

dalam Rabiah (2015), jumlah keanggotaan komisaris independen 

harus lebih dari jumlah (30%), sehingga dapat efektif, tepat dan 

cepat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya proporsi 

komisaris independen minimal 30% atau lebih banyak 

diharapkan pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan 

lebih berkualitas sehingga auditor akan mengeluarkan opini yang 

wajar tanpa pengecualian atau opini non going concern. Jumlah 
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dewan komisaris independen dapat dihitung dari jumlah dewan 

komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang 

terdapat dalam susunan dewan komisaris pada perusahaan 

sampel yang dipilih (Puspitasari dan Rustiana, 2014). Rumus  

perhitungan jumlah dewan komisaris independen disajikan 

sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
 

 

3.3.3. Variabel Kontrol 

3.3.3.1. Kepemilikan Institusional   

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti 

perusahaan bank, asuransi, perusahaan investasi ataupun 

kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional berkaitan 

dengan memonitor manajemen karena dengan adanya 

kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya 

akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, 

pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas 

ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam 

pasar modal (Puspitasari dan Rustiana, 2014). Dengan adanya 

tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak institusional 

akan mendorong manajer untuk lebih fokus pada kinerja 

perusahaan sehingga akan mencegah terjadinya perilaku 
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oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan 

institusional diukur berdasarkan persentase jumlah saham 

yang dimiliki oleh seluruh institusi pemegang saham 

perusahaan dari total modal saham yang beredar. Rumus 

untuk menghitung persentase kepemilikan institusional dalam 

penelitian Rahmiyati, 2011 adalah sebagai berikut: 

   𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100% 

 

3.3.3.2.  Return On Asset 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu bentuk 

analisis profitabilitas untuk mengukur tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya dalam kegiatan 

operasi perusahaan guna menghasilkan keuntungan. 

Perusahaan yang memiliki ROA tinggi dapat dikatakan 

bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

pengembalian yang tinggi kepada para pemegang saham 

(Arma, 2013). Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset 

akan semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, dan 

sebaliknya jika semakin rendah hasil dari pengembalian atas 

aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset (Hery, 2015) dalam Erina (2017). Profitabilitas dalam 
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penelitian menggunakan ROA yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 

3.3.3.3. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajibannya yang ditagih sewaktu-waktu. Dalam 

Saifudin (2016) rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang 

menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin kecil 

likuiditas perusahaan maka perusahaan kurang likuid dalam 

membayar hutang ke krediturnya (Sari, 2014). Likuiditas 

diukur dengan menggunakan parameter current ratio. Current 

Ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar perusahaan 

dengan hutang lancar perusahaan dapat menutupi kewajiban 

lancarnya. Jika semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya 

(Andayani, 2016). Rumus mengukur nilai current ratio 

sebagai berikut : 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 
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Dalam praktiknya, standar likuiditas yang baik untuk 

ukuran perbandingan antara total aset lancar dengan total 

kewajiban lancar adalah 200% atau 2:1. Secara historis, 

perusahaan yang memiliki current ratio dibawah 2,0 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut kemungkinan 

memiliki masalah likuiditas (Hery, 2015) dalam Erina 

(2017). 

 

3.4. Metode Analisis Data Penelitian 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Pengujian dilakukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan data variabel dependen yaitu penerimaan opini going 

concern dan variabel independen antara lain manajemen laba riil, 

reputasi auditor, dan independensi dewan komisaris. Analisis statistik 

deskriptif melingkupi berbagai hal seperti nilai minimum dan 

maksimum, standar deviasi, nilai rata-rata (mean) data , dan range data 

dari variabel-variabel yang diteliti. Dengan mengetahui data tersebut 

peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai data penelitian dan 

sampel dalam penelitian tersebut. 

3.4.2. Uji Regresi 

Penelitian ini menggunakan regresi logistik (logistic regression). 

Hubungan antar variabel dapat diukur atau diuji dengan menggunakan 

alat regresi dan korelasi. Monika (2013) dalam (Erina, 2017) 
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mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu 

variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained 

variabel) dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan (the 

explanatory). Regresi logistik merupakan regresi dalam SPSS yang 

dapat digunakan guna mencari dan mengetahui persamaan regresi jika 

variabel dependennya adalah variabel yang berbentuk skala. Analisis 

regresi secara luas digunakan untuk tujuan estimasi dan prediksi. Untuk 

tujuan prediksi, analisis regresi digunakan untuk memahami kaitan 

variabel independen dengan variabel dependen dan bertujuan untuk 

mengeksplorasi bentuk hubungan ini. Dalam keadaan terbatas, analisis 

regresi dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara 

variabel independen dan dependen (Monika, 2013) dalam Erina (2017). 

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji hipotesis adalah sebagai berikut : 

  𝐺𝐶𝑂𝑁 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐹𝑂 + 𝛽2𝑃𝑅𝑂𝐷 + 𝛽3𝐷𝐼𝑆𝐶 + 𝛽4𝑅𝑃𝑇𝑆𝐼 +

𝛽5𝐷𝐾_𝐼𝑁𝐷𝑃𝑁 + 𝛽6 𝐾𝐸𝑃_𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽8 𝐿𝐼𝐾𝑈𝐼𝐷 

 

Keterangan 

𝐺𝐶𝑂𝑁 = Opini audit yang diterima oleh perusahaan. Kode 1, 

untuk perusahaan yang menerima opini audit going 

concern (GCAO), dan kode 0 untuk perusahaan yang 

menerima opini audit non going concern (NGCAO) 

𝛽
0
       = Konstanta 

𝐶𝐹𝑂         = Manajemen laba riil dengan pendekatan arus kas 
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𝑃𝑅𝑂𝐷                  = Manajemen laba riil dengan pendekatan biaya 

produksi 

𝐷𝐼𝑆𝐶 = Manajemen laba riil dengan pendekatan biaya  

diskresionari 

RPTSI = Reputasi auditor yang diproksikan variabel dummy, 

kode 1 untuk auditor big four dan kode 0 untuk auditor 

non big four 

DK_INDPN = Persentase komisaris independen dalam dewan 

komisaris 

KEP_INSTI   = Kepemilikan institusional dari proporsi jumlah saham  

yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang 

beredar 

ROA          = Return On Asset 

LIKUID     = Likuiditas diukur dengan parameter current ratio 

 

3.4.3. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test . Hipotesis yang digunakan untuk 

menilai kelayakan dari model regresi logistik adalah: 

H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data 
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Jika nilai yang diperoleh dari statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodness of fit lebih besar daripada 0,05 maka bisa dikatakan bahwa 

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011) dalam Erina (2017). 

Jika nilai yang diperoleh dari hasil statistik Hosmer and 

Lemeshow Goodness of fit sama dengan atau kurang dari 0,05, maka bisa 

dikatakan bahwa hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit 

model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. 

 

3.4.4. Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara 

-2 LogLikelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 

Log Likelihood(-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Adanya 

pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai-

2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Rabiah (2015). LogLikelihood pada 

regresi logistik mirip dengan pengertian Sum of Square Error pada model 

regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi 

yang semakin baik. 
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3.4.5. Koefisien Determinasi 

Rabiah (2015) mengatakan bahwa koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-

variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. 

Cox & Snell R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran 

R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit di 

interpretasikan. Nagelkerke’s R square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi 

dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Koefisien determinasi pada regresi logistik 

dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square 

dapat di interpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda. 

Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

3.4.6. Matriks Klasifikasi (Menilai Ketepatan Prediksi) 

Matriks klasifikasi ini akan menunjukkan kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit 

going concern yang diterima oleh auditee. 

Tabel klasifikasi 2 x 2 menghitung nilai estimasi yang benar 

(correct) dan salah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi 
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dari variabel dependen dan hal ini GCON (1) dan NGCONN (0), 

sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari 

variabel dependen GCON (1). 

 

3.4.7. Menguji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi 

logistik (logistic regresion) dengan metode Enter dimana variabel 

bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). 

Pengujian hipotesis ini akan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai yang dihasilkan probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α). 

Berikut ini pedoman dalam menganalisis hasil hipotesis: 

1. H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat 

signifikansi (α). Hal ini berarti Ha ditolak atau hipotesis yang 

menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

ditolak. 

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi (α). 

Hal ini berarti Ha diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima. 
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